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Bevezetés 
 

Doktori értekezésem során bemutatom a Semmelweis Egyetem 2003-2009-ig 

tartó idıszakának fıbb történéseit. Áttekintem a külsı környezet fıbb mutatóit. 

Elemzéseim során alapvetıen saját tapasztalataimra, gyakorló orvosként végzett 

kutatási eredményeimre, az egyetemi folyamatok és menedzsment eszközök aktív 

résztvevıjeként elvégzett munkáimra hagyatkoztam. Az egészségügyi és felsıoktatási 

környezet alapos, minden részletre kiterjedı analízisével segítséget kívánok nyújtani a 

jelen és jövıbeni döntéshozók számára az összefüggések feltárásával. Az egyetemen 

személyes részvételemmel végrehajtott változtatási folyamatok elemzésének 

általánosításával olyan összefoglalást készítettem, amely alkalmas arra, hogy ezt a 

vezetési gyakorlatot mások számára is átadhatóvá tegyem. Igyekeztem igazolni, hogy 

piaci környezetben alkalmazott menedzsment eszközök megfelelı adaptációval 

alkalmazhatók egyetemi környezetben is. Bemutattam, hogy a stratégia és 

konszolidáció, valamint a stratégia és mőködésfejlesztés egymást támogató folyamatok 

és ennek alapján a konszolidáció nem kell azonos legyen az intézmények leépülésével. 

A fenti kérdésekre általam is irányított változtatási projektek nemzetközi irodalomban is 

elfogadott analitikai módszerével adtam választ értekezésemben. 

A Semmelweis Egyetem 2003 és 2009 közti idıszakának története azonban nem 

érthetı meg a régebbi korok, különös tekintettel a rendszerváltozás utáni egyetemi 

történések alapos ismerete, mélyebb elemzése nélkül. Dolgozatomban ezeknek 

megfelelıen a Semmelweis Egyetem XXI. századi történetének elsı évtizedét vettem 

vizsgálat alá – azzal a szándékkal, hogy az egészségügyi felsıoktatási intézmények 

irányításának és menedzsmentjének módszertanát elemezzem. 

A Semmelweis Egyetem rövid története 

A Pázmány Péter esztergomi érsek által 1635-ben alapított Nagyszombati 

Egyetem orvosi karral történı kiegészítésére Mária Terézia átfogó, birodalmi szintő 

egészségügyi reformjának részeként került sor, a kar megszervezése Mária Terézia 

1769. november 7-én kelt rendelkezése nyomán indult meg. (Ezt tekintjük egyetemünk 

alapítási idejének.)  
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Mária Terézia 1780. március 25-én adta ki az egyetem „Magna Chartájának” is 

nevezett Diploma Inauguralét, amelyben az általános rendelkezések mellett rögzítette az 

egyetem jogállását, és fenntartásának anyagi alapjait. Az orvosi kar elıbb Budára, majd 

a gyorsan fejlıdı Pestre került. 

Az intézményben az 1820-as évektıl kezdve honosodott meg a gyakorlati 

oktatást hangsúlyozó klinikai irányzat. II. József uralkodása óta  az orvosi oklevelek 

elfogadásának viszonossága is érvényesül, igaz, kezdetben csupán Bécs–Prága–

Krakkó–Pest vonatkozásában. A pezsgı egyetemi életet produkáló századvéget I. 

Ferenc korának szellemisége váltotta fel, amelyet a központosítás, és a tanszabadság 

megvonása jegyében fogant 1806-os II. Ratio Educationis fémjelez. 1872-ben 

bevezetésre kerül az egységes orvosképzés, így 1878-tól már csak egyetlen orvosi 

diploma létezett „egyetemes orvosi tudományok doktora” megjelöléssel.  

Az 1870-es években meginduló építkezések nyomán gyors egymásutánban 

alakultak a kivétel nélkül a kor színvonalának megfelelı, kielégítıen felszerelt klinikák 

és tanszékek, fıként az Üllıi út tengelyében. A klinikum gyors fejlesztésével sikerült 

behozni az addigi jelentıs lemaradásokat. Szembetőnıen emelkedett a hallgatók száma 

is. Amíg az 1860-as években csak 400–500 fı között mozgott, addig az 1880-as évekre 

már meghaladta az 1000 fıt.  

Az elsı világháború idején a hadigazdaságra való átállás, majd a Monarchia 

gazdasági kimerülése drasztikusan csökkentette általában az oktatás, így az egyetem 

anyagi ellátását is. Az egyetemet szoros központi irányítás alá vonták és jelentıs 

átalakításokat hajtottak végre. Alig kezdett normalizálódni a helyzet, mikor az 1929-es 

újabb válság ismét az oktatásra és egészségügyre fordított összegek csökkentését 

eredményezte. Az orvosok között is megjelent a munkanélküliség, az egyetemen több 

mint 10%-os volt a leépítés, leálltak a beruházások, és az ágyak negyedét anyagi 

okokból üresen kellett hagyni. A hallgatók száma is erısen megcsappant (1925/26-ban 

1729 fı, 1930/31-ben 1234 fı), ellentétben a nemzetközi tendenciával.  

A II. világháború alatt Budapest ostromát a várossal együtt a kar is nagyon 

megsínylette. Hatalmasak voltak az épületkárok, és a felszerelések jelentıs része is 

elpusztult. Ebben az idõszakban több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká 

alakítva át ıket. Ennélfogva az ágyszám az 1946-os 1178-ról 1955-re 3167-re duzzadt.  
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1950. szeptember 17-én az egyetem felvette Eötvös Loránd nevét, majd a 

következı évben a minisztertanács önálló egyetemekké alakította az ország 

tudományegyetemeinek orvosi karait. Ezzel 1951. február 1-én megalakult az önálló 

Budapesti Orvostudományi Egyetem. Az egyetemen belül 1955-re 3 kart alakítottak ki 

(általános orvostudományi, fogorvostudományi, gyógyszerésztudományi). 1969. 

november 7-én, az orvoskar alapításának 200. évfordulóján az egyetem felvette 

Semmelweis Ignác nevét.  

 Az 1960-as évektıl megélénkülı külkapcsolatok elısegítették a tudományos 

lépéstartást a nemzetközi színvonallal, számos külföldi felsıoktatási intézménnyel 

sikerült egyezményes kapcsolatba kerülni.  

 Az 1970-es évektıl külföldi hallgatók is növekvı számban jöttek az egyetemre: 

1983-ban németül, 1989-ben angolul is megindult az oktatás. Az 1990-es évek végén a 

4000 hallgató közül minden harmadik külföldi. Egyetemünk minden karán folyik 

idegen nyelvő képzés, angol és/vagy német nyelven. A képzésekben a világ számos 

országából érkezı hallgatók vesznek részt, akiknek létszáma az utóbbi években 

jelentısen megnövekedett. A legfrissebb adatok szerint a 2008/2009 tanév elsı 

félévében 10.430 hallgató kezdte meg tanulmányait egyetemünk karain, és a hallgatók 

20%-a, mintegy 2103 fı külföldi. (1. táblázat) 

1. táblázat: a Semmelweis Egyetem hallgatói létszámának alakulása karonkénti bontásban 

2008/2009 tanév (Az adatok a TF, az ETK és a Doktori Iskola esetében magukba 

foglalják az esti és levelezı tagozaton hallgatókat is) 

Kar Hallgatói létszám Külföldiek száma Külföldiek aránya a 

karon (kerekítve) 

ÁOK 3357 1497 44% 

FOK 730 268 37% 

GYOK 672 122 18% 

ETK 2919 154 5% 

TF 2044 26 1% 

Doktori Iskola 330 23 7% 

Egyéb (EMK, 

MhI) 

378 13 3% 

Összesen: 10.430 2103 20% 
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Összesen 5 kontinens 62 országának fiataljai tanulnak nálunk, közülük 1355 fı 

angol nyelven, 562 hallgató német, és 186 diák magyar nyelven. A külföldi hallgatók 

közül mintegy 150 magyar nyelven tanuló diák határon túli magyar (román, szerb, 

szlovák és ukrán). A 2007/2008-as tanévhez képest a külföldi hallgatók aránya 18%-ról 

20 %-ra emelkedett. Legnagyobb arányban német, izraeli, norvég, iráni és svéd diákok 

érkeznek hozzánk (2. táblázat). 

 

2. táblázat: az egyetemen tanuló külföldi hallgatók létszáma (országonként) 

 

Legtöbb külföldi 

hallgató 

Állampolgárság Létszám 

1. német 526 

2. izraeli 294 

3. norvég 192 

4. iráni 188 

5. svéd 140 

6. görög 93 

7. ciprusi 80 

8. osztrák 56 

9. amerikai 55 

10. szlovák  50 

  

 

Jelentıs változást jelentett, hogy 1992-ben ismét az egyetemekre került a doktor- 

(PhD) képzés, amely napjainkra súlyának megfelelıen, lényegében kari attributumokkal 

mőködik. 

 A nemzetközi együttmőködések új perspektívája nyílt meg a 2008. szeptember 

5-i ünnepélyes hamburgi tanévnyitóval, amellyel kezdetét vette a Semmelweis Egyetem 

és az Asklepios Kliniken, az egyik legnagyobb németországi klinikacsoport közös 

orvosképzése. Az új közös képzés keretében évente 42 hallgató kezdheti meg 

tanulmányait a budapesti Semmelweis Egyetemen. Az elsı két év sikeres lezárása után 

a hallgatók az orvosképzés második felét (klinikai képzés) az Asklepios Kliniken 
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világviszonylatban is élen járó hamburgi intézményeiben teljesítik, a Semmelweis 

Egyetem EU-konform tanterve alapján.  

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 2000. január 1-jén az Országgyőlés 

1999. évi LII. törvénye alapján a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 

Orvostovábbképzı (idıközben Egészségtudományi) Karával és Egészségügyi Fıiskolai 

Karával, továbbá a Magyar Testnevelési Egyetemmel integrálódott, amelynek 

köszönhetıenj létrejött a Semmelweis Egyetem. A közelmúlt történéseinek egyik 

legfontosabb – a karokat érintı  - változása, hogy Egészségügyi Közszolgálati Kar 

néven megalakult egyemünk hatodik kara, amely tevékenységét az oktatás, kutatás, 

valamint a közszolgálat (szakértıi munka, szervezet-, és rendszerfejlesztés) területén 

fejti ki. Az új kar a Mentálhigiéné Intézet, az Egészségügyi Menedzserképzı Központ, 

és az Egészségügyi Informatikai Fejlesztı és Továbbképzı Intézet jogutódjaként, azok 

szellemi „örököseként” mőködik majd.  

A korábbi Egészségtudományi Kar önálló intézményként, Országos 

Gyógyintézeti Központ néven folytatta mőködését. Mivel a magyarországi hatályos 

jogszabályok szerint új intézmény adósággal nem alapítható, ezért a kar korábbi 

tartozásállománya az Egyetemen maradt. Többek között ezen tényezı vezetett oda, 

hogy 2003-ban az Egyetemnek közel 2 Mrd tartozásállománya lett.  

Dolgozatomban ezen idıszaktól kezdıdıen vizsgáltam az egyetem vezetésének 

döntéseit és azok hatását a magyarországi felsıoktatás, egészségügy és tudományos 

külsı környezet adottságainak figyelembevételével. Megvizsgáltam továbbá azt is, hogy 

az alkalmazott innovatív menedzsment eszközök milyen mértékben voltak képesek 

szolgálni az egyetem minıségirányítási rendszerének alapjait jelentı – alább idézett – 

küldetésnyilatkozatát. 

E rövid történeti összefoglaló végigvezetett azon az úton, amely egyetemünk 

alapításától kezdıdıen bemutatja, honnan indult és hova jutott világszerte méltán ismert 

intézményünk a XXI. század kezdetére. Az e sorok alatt olvasható küldetésnyilatkozat 

pedig azt a jövıképet vetíti elénk amelyet az egyetem vezetése az egyetemi polgárokkal 

összefogva kíván megvalósítani. 
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KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

„A Semmelweis Egyetem minden dolgozója elkötelezetten tevékenykedik annak 

érdekében, hogy a XXI. századi Közép-Európa piacvezetı orvos- és egészségtudományi 

egyetemének rangját kiérdemeljük és megırizzük.  

Egyetemünk Magyarországon és a Fıvárosban is vezetı szerepre tör az egészségügyi 

ellátás, az egészségfejlesztés, az orvos-, egészség- és sporttudományi képzés, a kutatás 

és klinikai innováció, a legkorszerőbb orvostudományi technológiák kidolgozása, 

kipróbálása, bevezetése és mindennapos használata területén. 

Az Egyetem vezetése elkötelezett, hogy magasan képzett emberi erıforrások és az 

általuk használt modern technológia révén az orvos-, egészség- és sporttudományok 

valamint az egészségügyi menedzsment területén Közép-Európa tudásközpontjaként 

tevékenykedjen. 

A Semmelweis Egyetem aktívan hozzá kíván járulni a népegészségügyi trendek negatív 

irányának radikális megváltoztatásához.” 

Célkitőzés 

A Semmelweis Egyetem példáján és saját közvetlen klinikai, szakértıi és 

felsıvezetıi tapasztalataim alapján olyan eszköztárat kívánok bemutatni, amelyet más 

egészségügyi felsıoktatással foglalkozó intézmények is felhasználhatnak. Külsı 

környezetelemzéseimmel a jelenlegi és leendı egészségügyi és felsıoktatási 

döntéshozók számára kívánok segítséget nyújtani az összefüggések feltárásaival. Az 

általam irányított projektek eredményeibıl mások számára is általánosítható, a 

hipotézisekben részletezett megállapításokra szeretnék választ adni. 

Értekezésem alapvetıen három olyan kérdés köré épül, amelyek elemzése a 

vizsgált idıszak folyamatait tekintve releváns. Alapvetıen azokra a kérdésekre 

igyekeztem választ találni, amelyeken keresztül mind általánosságban, mind pedig a 

menedzsment tudományok számára is hasznosítható módszereket és gyakorlati 

tapasztalatot adhatok át. 
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Hipotézisek: 

• Az elemzések során feldolgozott innovatív menedzsment eszközök által 

megszerzett vezetési gyakorlat tapasztalatai általánosíthatóak és átadhatóak a 

vezetési gyakorlat fejlesztésére. 

• A megszokott piaci környezetben használt menedzsment eszközök 

funkcionálhatnak innovatív eszközként a XXI. századi egyetemeken, az állam 

csökkenı szerepe és a gazdasági környezet gyengeségei közepette non-profit 

módon mőködı, költségvetési keretek között gazdálkodó egyetemi 

környezetben. 

• Recesszív külsı környezetben ezekkel az innovatív menedzsment eszközökkel 

biztosítható a fenntartható fejlıdés. Ilyen körülmények között egy szervezet 

számára választható út az expanzió a stagnálás helyett. Stratégia és 

konszolidáció, illetve stratégia és mőködésfejlesztés együtt is mőködıképes 

lehet. 

 

A vizsgált idıszakban azokat a menedzsmentintézkedéseket emeltem ki és 

elemeztem, amelyek hozzájárultak a Semmelweis Egyetem konszolidációjához. Célom 

olyan módszertani analízis elvégzése volt, amely alkalmas a tapasztalatok 

feldolgozásán keresztül bizonyos cselekménysorozatok általánosítására is. Ezzel 

lehetıség nyílik annak a vezetési gyakorlatnak az átadására, amelyet más, hasonló 

helyzetben levı intézmények is hasznosíthatnak. A menedzsment eszközök esetében 

lehetıségem nyílt a sikerek és kudarcok okainak, valamint tapasztalataim és 

részvételem okán az azokhoz vezetı döntési folyamatoknak elemzésére is. 

Sarkalatos pontja mai világunkban a gazdasági szemlélet térhódításának az is, 

hogy lehet-e egyenlıségjelet tenni a korszerő menedzsment eszközökkel irányított 

felsıoktatási intézmények, és a vállalkozói formában mőködtetett egyetemek közé, mint 

ahogy az is, hogy az állami irányításnak szükségszerően a rossz hatékonyságú irányítás 

szinonimája kell-e lennie. A második témakört tehát annak vizsgálata képezi, vajon 

milyen módon alkalmazhatóak a piaci környezetben elfogadott és megszokott 

menedzsment eszközök, technikák a magyar felsıoktatásban, illetve azon belül is az 

egyetemi környezetben. A válaszadás érdekében számos kérdés tisztázásra szorul, így 
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többek között az, van-e egyáltalán létjogosultsága egy új típusú szemléletnek és 

eszközöknek az egyetemi irányításban és ha igen, hogyan és milyen módon alkalmazva 

érhetjük el velük céljaink megvalósulását? Nem kevésbé fontos annak feltárása sem, 

hogy egyet jelentenek-e az új irányítási rendszerek a korunk alkotta törvényekben 

foglalt irányokkal, és az azokban hol erıteljesebben, hol kevésbé nyomatékosan sugallt 

átalakítási javaslatokkal.  

Mindezek alapján tettem fel azt a megválaszolandó kérdést, hogy létezhet-e 

együtt stratégia és konszolidáció, illetve stratégia és mőködésfejlesztés? Elsısorban arra 

szeretnék itt rámutatni, hogy miképpen tudott a Semmelweis Egyetem az ıt körülvevı 

külsı környezethez úgy alkalmazkodni, hogy több száz éves történelme során kivívott 

vezetı pozíciója és a magyarországi felsıoktatásban betöltött kiemelkedı szerepe 

mindvégig megkérdıjelezhetetlen maradjon. Célom elsısorban annak vizsgálata volt, 

hogy az adott helyzetben megtett válságkezelı intézkedések képesek-e a fejlıdést 

szolgálni, létezhet-e elıremenekülés restriktív környezetben? Valóban helytálló-e az a 

sokak által dogmaként számon tartott tézis, hogy a konszolidáció csak leépítést, 

restrikciót jelenthet? 

Dolgozatomban az egyes tézisek megválaszolásán túl célul tőztem ki magam elé 

azt is, hogy a rendszerváltozás utáni évek - 2003-2009-ig terjedı idıszakának – 

egészségügyet érintı történeti összefoglalóját megírjam, természetesen a teljesség 

igénye nélkül. A Semmelweis Egyetem példáján keresztül kívánom igazolni azt, hogy a 

stratégia és konszolidáció, valamint a stratégia és mőködésfejlesztés egymást megtőrı, 

sıt erısítı tényezık akkor, ha megvalósításukra világos vízió, stratégiai elképzelések 

mentén kerül sor. 

Módszerek 

Doktori értekezésemben a tudományos módszertanban és szakirodalomban 

ismert és elterjedt módszereket alkalmazom, melyek közül a társadalom- és 

vezetéstudomány ezen területein mind a kvalitatív, mind pedig a kvantitatív módszerek 

alkalmazása elfogadott. 

A kvalitatív elnevezés a vizsgálati módszer azon jellegére utal, hogy lényege 

nem a vizsgált folyamatok, jelenségek mennyiségének, intenzitásának, vagy 
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frekvenciájának mérése, hanem az emberek közötti társas folyamatok, interakciók 

kialakulásának és mőködésének feltárása, leírása. A kvalitatív kutatás pedig e 

folyamatok társadalmi-közösségi funkcióját és jelentıségét vizsgálja.  

Disszertációmban ezeknek megfelelıen:  

• a történeti részben történelmi feldolgozó kiadványokat használtam forrásként, 

forráskutatást alkalmaztam, ami alapján leíró jellegő összefoglalót készítettem; 

• a környezet elemzéséhez megvizsgáltam a jogi környezetet, jogszabályelemzést, 

és folyamatelemzést végeztem, továbbá mindezek mellett az országos és 

egyetemi adatbázisokból a környezet elemzéséhez szükséges statisztikai 

analíziseket készítettem. 

• a változtatások rendszerezését és analízisét feldolgozó részhez irodalmi 

áttekintést tettem, melynek során több olyan metodikai módszert is leírtam, 

amelyek segítségül hívhatóak az alkalmazott menedzsmenteszközök 

átadhatóságának elemzéséhez. 

Közvetlen betegellátási és klinikai kutatási tapasztalataim, publikációim 

segítségével kíséreltem meg elemzéseimet elmélyíteni és ezen keresztül komplex 

megközelítést adni. A klinikai kutatások során alkalmazott rendszerszerő megközelítést 

és az ott szerzett tapasztalatokat ültettem át a szervezeti irányítás napi szintő 

problematikájába. 

Gaál egészségpolitikai szempontból felvázolt rendszere az egészségpolitikai 

sikeresség kritériumainak elemzését segít könnyebbé tenni az alkalmazott intézkedések 

során. 

Scott analitikai módszere alkalmas arra, hogy nagy szervezeteknél alkalmazva 

horizontális és vertikális elemzési mátrixban segítse a különbözı intézkedések 

támadáspontját meghatározni, Kotter változásvezetési folyamatelemzése pedig közelebb 

visz ahhoz, hogy saját intézkedési soraink hibalehetıségeit megtaláljuk. 

Az innovatív menedzsmenteszközök alkalmazásáról írt részekben személyes 

tapasztalataimat, illetve a személyes tapasztalatszerzésre alapuló elemzéseket vettem 

alapul. Ezeket párhuzamosan folyamatosan összevetettem az irodalomban fellelhetı 

hasonló projektekkel, valamint bizonyos projekteknél SWOT analízist is készítettem. 

Kvantitatív analízist a külsı és belsı vélemények elemzésénél alkalmaztam. Az 

összehasonlító statisztikai módszereken kívül egy 800 fıs, önkéntes részvételen alapuló 
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mintán végzett kérdıíves felmérés statisztikai módszerekkel történt kiértékelésébıl 

mutattam be releváns részeket. 

Összességében elmondható, hogy az egyetem folyamatait, a megtett 

intézkedéseket több oldalról elemeztem. Alapvetı fontosságú a személyes 

tapasztalatszerzés, melyet objektivizálva kvalitatív és kvantitatív módszerek 

használatával végeztem analízist, és következtetéseimet ezen keretrendszer 

tapasztalataiból levonva fogalmaztam meg. 

Eredmények 

Véleményem szerint egy olyan meghatározó szerepet betöltı intézmény 

számára, mint amilyen a Semmelweis Egyetem is, ebben a környezetben a válságból 

kivezetı utat kizárólag egy, a megfelelı stratégiák mentén „elıremenekülı” fejlıdésben 

megnyilvánuló jövıkép jelentheti, szemben a mőködésének, tevékenységi körének 

leépítésével. 

A kutatás célkitőzéseinek megfelelı példákon keresztül mutatom be a 

„közszférában” innovatívnak számító, piaci környezetben elterjedt 

menedzsmenteszközök felhasználhatóságát, alkalmazhatóságát. 

Eredményeimet a célkitőzések fejezetben leírt struktúra szerint ismertetem. 

1. A Semmelweis Egyetemen 2003-2009 között megtett menedzsment 

intézkedések eredményeképpen összességében egy sikeres konszolidációs folyamatot 

hajtottunk végre, amely nem csak a gazdasági mőködést, hanem a szakmai mőködés 

fıbb vonalait is érintette. Értekezésemben végigtekintve ezen idıszak fıbb folyamatain, 

kiemelve néhány konkrét intézkedést, elemezve azok sikereit és kudarcait, egy olyan 

gyakorlati vezetési „kalauz” jött létre, amely valóban alkalmas arra, hogy a hasonló 

problémákkal küszködı nagy intézmények azt részben, vagy akár egészében is 

hasznosíthassák. 

Ahhoz, hogy az egyetemen végrehajtott menedzsmentintézkedéseket megértsük, 

elemeztem a külsı környezet néhány kiemelkedıen fontos, meghatározó tényezıjét. Így 

áttekintettem a 2006-2007-ben Magyarországon lezajlott egészségügyi 

reformfolyamatok fıbb jellemzıit, különös tekintettel az egyetemre gyakorolt hatásait. 

Ezen elemzés túlmutat az egyetemen és olyan egészségpolitikai analízis jött létre, amely 
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valamennyi egészségügyi szereplı és döntéshozó számára tanulságos megközelítést és 

részletet tartalmaz. A lezajlott reformfolyamat sok negatívuma mellett különösen 

kiemelkedıen hátrányos intézkedése volt a magyarországi egészségügyi ellátás 

hierarchizáltságának törvényi eszközökkel történı megszüntetése. Azt azonban tudjuk, 

hogy törvényekkel az egyébként az egész világon ismert egészségügyi rendszereken 

belüli egymásra épültség nem szüntethetı meg. Elemzésem második részében a 

magyarországi progresszív ellátási rendszer szakmai és gazdasági értékelését adtam 

meg, amelyhez hasonló komplex elemzés mindeddig nem jelent meg. Ezen elemzés 

alkalmas arra, hogy az egészségügy döntéshozói számára szakmai alapokon álló 

újraszervezési akarat esetén kiindulási pontként szerepeljen.  

Jelen pillanatban a hazai egészségügyi rendszer legnagyobb kihívása a 

humánerıforrás krízis. Ez egyetemünket sem kerülte el. Az orvosok mellett az 

egészségügyben foglalkoztatott második legnagyobb és legfontosabb kör a 

szakdolgozói réteg. Ennek a körnek a hazai helyzete, a szakdolgozók képzésének 

ellehetetlenülése további súlyos krízishelyzetet idézhet elı hazánkban. Elemzéseink 

azon túl, hogy felhívják a figyelmet a legkritikusabb területekre, nemzetközi szinten is 

érdeklıdésre adhatnak okot, különösen az Európai Unió tagországaiban. Ezen három 

környezeti elemzéssel értekezésemben olyan a teljes magyarországi ellátórendszerre 

használható, általánosítható forrásmunka jött létre, amelyek a jelen és jövı döntéshozói 

számára is hivatkozható alapot teremtenek egy szakmai alapokon álló egészségpolitikai 

keretrendszer megvalósítása során. 

A részletesen elemzett külsı környezetben az egyetem szők mozgásterében 

alkalmazott menedzsment eszközök leírásával mások számára is alkalmazható 

általánosítható vezetési gyakorlati tapasztalatok rögzítése történt meg. 

2. Vizsgálataim második részében választ kerestem a piaci eszközök 

közszférában történı hasznosíthatóságára. Az analízis során egyértelmő bizonyítást 

nyert, hogy a vezetéstudományokban ismert, és piaci környezetben régóta alkalmazott 

menedzsmenteszközök alkalmazhatóak a közszférában is. Nem igaz az a hiedelem, 

mely szerint ezen eszközök csak piaci környezetben hatásosak, és az egyetemeken csak 

kudarchoz vezethetnek. Elıvigyázattal kell azonban eljárni a tekintetben, hogy míg a 

piaci szervezetek esetében ezek használata a szervezeti kultúra és a jogszabályi 

környezet oldaláról is kellıen biztosított, addig az egyetemeken ugyanazt az eszközt 
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más módon, másmilyen jogszabályi környezetben, és ami a legfontosabb teljesen más 

szervezeti kulturális közegben kell alkalmazni. A használt menedzsmenteszközök 

átültethetıségéhez három, az irodalomban is ismert elméleti keretrendszert hívtam 

segítségül. Gaál egészségpolitikai szemlélető problémaorientált programalkotási 

koncepciója segített a célvezéreltség, eszközválasztás és megvalósíthatóság 

szempontjából megvizsgálni az egyetemi folyamatokat. Scott bonyolult analitikai 

módszere a különbözı intézkedések kivitelezésénél megválasztott eszközök 

támadáspontjainál nyújt segítséget azzal, hogy strukturáltan elkülöníti a regulatív, a 

normatív és kulturális alapokon álló szervezeti beavatkozási lehetıségeket. A projektek 

és intézkedések megvalósításához Kotter változtatásvezetési nyolc lépcsıs modelljét 

használtam. 

Az innovatív menedzsment eszközök bemutatásához olyan kiemelt üzenetet 

hordozó változtatásvezetési projekteket mutattam be, amelyek képesek voltak az 

elméleteknek megfelelı analitikai módszerek szemléltetésére, illetve a fenti 

általánosítható vezetési gyakorlat tapasztalatainak közvetítésére. 

Klinikai vizsgálataimból szerzett tapasztalataim nem csak mély analitikai 

megközelítés képességével biztosították a rendszerszemlélető megközelítés lehetıségét, 

hanem közvetlen párhuzamok alkalmazásával az összefüggések feltárásban is segítettek. 

Elemzéseim alapján megállapítható, hogy a biológiai rendszerek folyamatai, azok 

anomáliái, és a külsı beavatkozásokra adott válaszai relevánsak lehetnek a társadalmi 

szervezetek hasonló típusú folyamatainak elemzésével. Szervezetek irányításánál – 

hasonlóan más társadalmi folyamatokhoz – felhasználandók a biológiai szervezetek 

kutatásaiból szerzett tapasztalatok. 

A Semmelweis Egyetem konszolidációjának ismertetésén keresztül a jelenlegi 

törvényi keretek között teljesen újszerő szervezeti megoldások alkalmazásai a 

felsıoktatás elıtt álló hazai problémák megoldását is segítették, hiszen számos olyan 

modell kidolgozása történt meg közremőködésemmel, amelyek már eddig is 

általánosítható formában kerültek más intézményekben alkalmazásra. Ezek 

késıbbiekben képesek a felsıoktatás átalakítása során felmerülı problémák 

megoldásának támogatására is. 

A gyógyszergazdálkodást érintı komplex intézkedési csomag bemutatásával 

teljes keresztmetszeti képet kapunk az egyetem, mint nagy szervezet összetett 
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folyamatairól. Eddig szokatlan technikák adaptált alkalmazásával olyan eredményeket 

közöltünk, amelyek a magyar egészségügyi rendszerben mintaként tudnak szolgálni. 

Az informatikai kérdések nem kizárólag a felsıoktatási és egészségügyi 

rendszerek fı problémáját jelentik. A piaci környezetben megszokott projektalapú 

változtatásvezetési programok megvalósítása egyetemi környezetben számos hibaforrást 

generál megfelelı adaptív menedzsmentintézkedések nélkül. Kotter változtatásvezetési 

algoritmusának segítségével számos olyan hibalehetıséget tártam fel, melyek elkerülése 

más szervezetek számára segítségként szolgálhat abban, hogy az általunk elkövetett 

hibákat ne ismétlıdjenek. 

A bemutatott projekteken keresztül olyan összefoglaló jött létre, amely 

tapasztalataimon keresztül igazolja, hogy megfelelı adaptációval a felsıoktatási és 

egészségügyi vezetıknek lehetıségük van a piaci környezetben alkalmazott 

menedzsment eszközök alkalmazására. 

3. Vizsgálandó, hogy vajon ezek az innovatív menedzsment eszközök képesek-e 

recesszív környezetben megfelelı fejlıdést biztosítani? Összeegyeztethetı-e stratégia és 

konszolidáció, valamint stratégia és mőködésfejlesztés? Kutatásaim alapján két oldalról 

is megközelíthetjük a kérdést. Jól megfogalmazott, a szervezet résztvevıinek 

támogatását élvezı jövıkép esetén a belsı erıtartalékok megfelelı kiaknázásával lehet 

fejlıdni. Megállapításaim szerint a gazdasági konszolidáció reális jövıkép nélkül lefelé 

futó spirál módjára a szervezet leépülését okozza. Az „elıremenekülés” a szervezet 

országhatáron belüli és kívüli versenyhelyzetének megtartását, pozícióinak megırzését, 

fejlesztését segíti. Ezek alapján, ha a belsı tartalékok felhasználása nem kizárólag a 

külsı környezet elvárásainak felel meg, hanem fejlesztésre is fordítódik, akkor olyan 

jövıbe mutató irányokba lehet az erıforrásokat allokálni, amelyek középtávon a 

gazdasági stabilitást is képesek lesznek szolgálni. Ezt igazolandó két mintát elemeztem.  

Hamburgban a Semmelweis Egyetem olyan, az Európai Unióban is egyedülálló 

képzési formát hozott létre, amelynek révén egyetlen magyar egyetemként ad ki 

diplomát Németországban. Az OPNI megszüntetése kapcsán, amikor az egyetem 

számos területén hasonló nehézségekkel küszködött, képes volt új területeket is 

befogadni, evvel rövidtávon ugyan újabb problémákat húzott magára, azonban 

középtávon mind egészségügyi, mind pedig kutatási területeken versenyelınyt szerzett. 
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Ezen két példán keresztül mutattam be, hogy recesszió esetén sem szabad egy 

intézménynek feladnia hosszú távú elképzeléseit. 

A szervezetek nagy kérdése ezen kívül, hogy vajon a programalkotás során a 

stratégia konszolidációval és mőködésfejlesztéssel együtt, egyidejőleg életképes-e? Ha, 

és amennyiben a mőködésfejlesztés tartalmát nem kizárólag csak a fejlesztésre 

vonatkoztatjuk, hanem valóban kiterjesztjük a mőködés átalakítására is, akkor 

nyugodtan kijelenthetjük, hogy konszolidáció nem is létezhet mőködésfejlesztés nélkül, 

hiszen éppen a rossz struktúra eredményeként kialakuló helyzet követeli meg 

késıbbiekben magát a konszolidációt. Vagyis, amíg az okokat (mőködésfejlesztés) nem 

változtatjuk meg, addig semmi sem garantálja azt, hogy nem alakul ki egy újabb 

konszolidációt igénylı helyzet. Ha azonban tisztán csak fejlesztésrıl beszélünk, akkor 

pedig - a fent leírtak alapján - annak elmaradása konszolidáció esetén a szervezetet 

közép- és hosszú távú kitörési lehetıségeitıl fosztja meg. 

Következtetések 

Doktori értekezésem céljául azt tőztem ki, hogy elemzem a Semmelweis 

Egyetem 2003 és 2009 közti történetének idıszakában saját személyes részvételemmel 

lezajlott változásokat, és az alkalmazott intézkedéseket. A célkitőzésekben leírt 

hipotézisekre, szempontokra az ott alkalmazott sorrend szerint válaszolok, illetve annak 

alapján vonom le a következtetéseket. 

1. Vizsgálataim és tapasztalataim alapján megállapítottam, hogy a Semmelweis 

Egyetemen a 2003 és 2009 közti idıszakban alkalmazott innovatív 

menedzsmenteszközök, illetve az általuk véghezvitt konszolidáció, annak 

sikereivel és kudarcaival együtt számos olyan sajátossággal bírnak, melyeket 

általánosítva más intézmények hasonló problémáira is képesek válaszokat adni. 

Az értekezésben bemutatott változtatási folyamatok, és azok egyes intézkedései, 

akciói a Semmelweis Egyetem belsı környezetébıl kiemelve is képesek 

világosan megszabni a konszolidáció irányait. Elmondható, hogy az elemzett 

konszolidációs intézkedések rendszerbe foglalásával egy vezetési gyakorlatot 

átadni képes „kalauz” jött létre, amely további elmélyítése és bıvítése a további 

idıszak folyamatos feladatait jelenthetik. 
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2. Az az állítás, miszerint a piaci menedzsmenteszközök egyetemi keretek 

között alkalmazhatóak, értekezésem alapján egyértelmően igazolást nyert. Ha 

azonban a kérdést úgy tesszük fel, hogy vajon alkalmazhatók-e adaptáció nélkül, 

„egy az egyben” átvéve, a válasz már egyértelmően nem. A kiemelt jelentıségő 

üzenetet hordozó projektek körében folytatott vizsgálataim alapján egyértelmően 

arra a következtetésre jutottam, hogy a piaci környezetben elfogadott 

menedzsmenteszközöket a szervezeti kultúrához alakítva, és figyelembe véve a 

jogi környezetet, bizonyos módosításokat követıen alkalmazhatóak az 

egyetemeken. Következik-e ebbıl szükségszerően az, hogy ezzel egyidejőleg az 

egyetemeket piaci környezetbe helyezzük? Válaszom ismételten csak nem, 

tekintettel arra, hogy a piaci környezetben alkalmazott menedzsmenteszközök 

modifikált változatai képessé teszik az egyetemeket arra, hogy a jelenlegi jogi 

szabályozás által biztosított keretrendszert megtartva, és az egyetemi szervezeti 

kultúrához alkalmazkodva az adott szakmai területeken reális versenyhelyzetbe 

kerülhessenek más piaci résztvevıkkel. Klinikai vizsgálataimmal összevetve 

megállapítottam, hogy a biológiai rendszerek folyamatai, azok anomáliái, és a 

külsı beavatkozásokra adott válaszai relevánsak lehetnek a társadalmi 

szervezetek hasonló típusú folyamatainak elemzésével 

3. Vizsgálataimmal azt is igazoltam, hogy a konszolidáció folyamata, 

illetve a szervezetek leépülése, leépítése közé nem tehetünk egyenlıség jelet. 

Mindemellett igazoltam, hogy világos jövıképpel, a belsı erıforrások racionális 

kiaknázásával és felhasználásával, valamint megfelelı elırelátással recesszív 

környezetben is biztosítható a fejlıdés fenntartása a napi egyensúly megbomlása 

nélkül is. Sikerült továbbá bizonyítékokkal alátámasztanom azon állításomat, 

mely szerint az adott szervezet tagjainak támogatásával, tiszta vízióval, a külsı 

környezet folyamatainak elemzésével és alapos ismeretével, a stratégia és 

konszolidáció, valamint a stratégia és mőködésfejlesztés nem csupán egymást 

megtőrı fogalmak, hanem egymás nélkül közép és hosszútávon egymást 

nélkülözı szervezeti mőködést befolyásoló tényezık. A fenti folyamategyesítés 

továbbgondolása és elmélyítése, valamit járulékos adaptációs lehetıségek 

kidolgozása további segítséget nyújthat a magyarországi egészségügyi és 

felsıoktatási rendszer elıttünk álló átalakítási folyamataiban. 
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szemszögébıl. Budapest: Egészségügyi Emberi Erıforrás Fórum, 2008. június 
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kötelezı szintentartó tanfolyam (Semmelweis Egyetem), 2007. június 09. 

- Társadalombiztosítási rendszerünk a gyermekorvos szemszögébıl. Budapest: 
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Kórház, 2007; 6: 78-79.  

- Beruházások a jövınek. Kórház, 2006; 6: 66-67. 

 



 22 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetemet elsıként Tulassay Tivadar rektor úrnak fejezem ki, akinek hívó 

szava lehetıvé tette, hogy az elemzett idıszakban aktívan résztvehessek a Semmelweis 

Egyetem irányításában. Köszönöm a támogató szavakat prof. Sótonyi Péter rector 

emeritus úrnak, aki tanácsaival, programvezetıként végig egyengette értekezésem 

elkészültét. Köszönöm továbbá prof. Szél Ágoston rektorhelyettes úrnak a bátorítást és 

segítı szavakat.  

Köszönettel tartozom továbbá témavezetımnek Pörzse Gábornak, aki szigorú 

útmutatásaival segítette értekezésem létrejöttét. 

Hálás vagyok mindazon vezetıtársaimnak, akikkel ebben az idıszakban együtt 

dolgozhattam, különösen ezen évek rektorhelyetteseinek prof. Ádám Veronika 

rektorhelyettes asszonynak, prof. Fejérdy Pál, prof. Kollai Márk  és prof. Kopper 

László rektorhelyettes uraknak. Külön köszönöm az együtt töltött éveket, és 

segítıkészséget Ivády Vilmos fıigazgató úrnak. 

Köszönöm közvetlen munkatársaim támogató, segítı hozzáállását Kapin 

Gabriellának, Reichardt Krisztinának, Lukács Adriennek és Orosz Nikolettának. 

Köszönöm szerzıtársaim segítségét is, akikkel sikerült elmélyülnünk a 

közelmúlt történéseiben, és elemeznünk az elmúlt évek sikereit és kudarcait. 

Külön köszönöm valamennyi egyetemi polgár támogatását az elmúlt hat év 

egyetemi folyamatainak tökéletesítésében. 

Utoljára, de nem utolsó sorban nagyon köszönöm szüleim és feleségem 

támogatását, valamint fiaim, Bence, Marci és Jancsi sok-sok lemondását annak 

érdekében, hogy ennyi idıt és energiát szentelhessek az egyetemnek és jelen 

értekezésnek. 

 

 

 

 
 


